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Club de lectura d’italià: proposta 

Interès del club de lectura en italià 

Des de fa uns anys que el departament d’italià organitza clubs de lectura. Aquesta 

activitat és sempre molt ben rebuda per part de l’alumnat d’italià perquè permet 

continuar en contacte amb la llengua italiana i conèixer la riquesa de la literatura 

contemporània italiana en tots els aspectes culturals que l’envolten. A més, les 

propostes tenen en comú que es tracta de literatura d’aquest segle i parlen de les 

diferents realitats de l’Italia d’avui en dia. Per altra banda, mitjançant el club de 

lectura, els alumnes poden aplicar els coneixements de l’aula en un context real de 

manera significativa i enriquidora.  

A més, obrir aquesta activitat a públic extern als cursos d’italià i, fins i tot, a l’escola, 

dona l’oportunitat de tenir altres visions que de ben segur poden aportar molts 

avantatges no només als alumnes de la nostra escola sinó també a altres participants.  

 

Selecció de títols 

A l’hora de seleccionar els títols s’han tingut en compte els criteris següents: 

- la dificultat i el nombre de pàgines 

- el cost i la disponibilitat a biblioteques 

- la contemporaneïtat i la rellevància de les obres o els autors 

- la variació d’estils i gèneres literaris 

 

 

 

 

 

 

Les obres previstes per al 2017-18 són: 
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octubre Sessió informativa 

novembre 

 

Amara Lakhous 
Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio 
Editore: E/O, 2006 
EAN: 9788876417160 
in biblioteca 

Ebook epub € 6,99 
Libro Tascabile € 8,08 
 

 
 

desembre

 

Edoardo Nesi  

Storia della mia gente  

Editore: Bompiani, 2012 

EAN: 9788845270222 
 € 10,20  Ebook epub € 7,99 

gener 

 

Niccolò Ammaniti 
Come Dio comanda 
Mondadori Collana: Oscar grandi bestsellers, 2008 
EAN: 9788804579854 
in biblioteca 
Libro Brossura € 13,60 



                                 CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ     

                                 PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

febrer 

 

Lorenzo Marone 
Magari domani resto 
Editore: Feltrinelli Collana: I Narratori, 2017 
EAN: 9788807032202 
€  16,50  E-Book € 9,99 

març Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo  
La casta  
Editore: Rizzoli Bur saggi, 2008 
EAN: 9788817027915 
€ 11,05 

  

 

abril 

 

Michela Murgia 
Accabadora 
Editore: Einaudi Collana: Super ET, 2014 
EAN: 9788806221898 
in biblioteca 
€ 9,35 Ebook epub € 6,99 
 

maig 

 

Paolo Roversi 
L' ira funesta. Il primo caso del maresciallo Valdes 
Rizzoli,  2013 
EAN: 9788817063494 
€ 8,50 
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juny 

 

Guido Catalano 
Ogni volta che mi baci muore un nazista 
Rizzoli, 2017 
EAN: 9788817092135 
€ 15,30 Ebook epub € 9,99 

  

 

Organització de les sessions 

- Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 19 d’octubre a les 

17.00 hores (aula a determinar) 

- Les sessions següents (vegeu llistat de novel·les en l’apartat anterior) tindran 

lloc a l’edifici de l’EOIBD (aula a determinar).  

-  

17 de novembre Amara Lakhous 
Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio 

15 de decembre Edoardo Nesi  

Storia della mia gente  

19 de gener Niccolò Ammaniti 
Come Dio comanda 

16 de febrer Lorenzo Marone 
Magari domani resto 

16 de març Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo  
La casta  

 20 d’abril Michela Murgia 
Accabadora 

18 de maig Paolo Roversi 
L' ira funesta. Il primo caso del maresciallo Valdes 

22 de juny Guido Catalano 

Ogni volta che mi baci muore un nazista 
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- El grup es reunirà un divendres al mes de 17.00 h a 19.00 h (vegeu dates en l’apartat 

anterior). 

Estructura de les sessions 

- L’objectiu del club de lectura és que durant les sessions es generi una 

plataforma en què es pugui parlar d’una manera interactiva i distesa del llibre: 

valoració de la lectura, estil, contingut, personatges, problemàtica, entorn,  

autor, etc.  

- Els alumnes rebran texts informatius sobre l’autor i la seva obra, per tal 

d’introduir cada sessió i seguir una estructura. 

- S’ha creat un bloc específic per al seguiment de les sessions: 

(https://ilclubdilettura.wordpress.com/), en què s’introduirà informació sobre 

els llibres, autors, context social, cultural i històric per tal d’enriquir les lectures.  

- Per dinamitzar les xerrades de cada sessió, es formularan diverses preguntes 

sobre els personatges, l’estil narratiu, la trama, etc. 
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